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De Ridder Packaging
Koeloplossingen op maat voor elke branche
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Het transport van gekoelde en geconditioneerde producten is 
maatwerk. Als fabrikant of leverancier weet u dat maar al te goed. 
Of het nu gaat om medicijnen, AGF, bloemen of vis: het transport 
hiervan vraagt om een specialistische aanpak. En daarbij horen 
kwalitatieve koelproducten. 
 
De Ridder Packaging begrijpt dat uw producten een oplossing op 
maat verdienen. Wij zijn dan ook bekend met veelvoorkomende 
problemen in de branche. Vervolgens zorgen wij voor oplossingen. 
Bijvoorbeeld: in het bloementransport is er veel uitval door rot. De 
Ridder heeft daarom No Sweat gelpacks ontwikkeld. Het gevolg? Veel 
meer intacte bloemen! Nog een voorbeeld uit de praktijk: Luchtvracht 
is onderhevig aan diverse temperatuurschommelingen. Dit heeft 
impact op het product wat wordt vervoerd. Dus levert De Ridder als 
alternatief speciale oplossingen om het product te beschermen. Zo 
gaan wij met de tijd mee. 

Ontdek in dit whitepaper wat er mogelijk is binnen uw branche! Op de 
volgende pagina’s zetten wij onze oplossingen en producten uiteen. 
Ook laten wij zien hoe onze kwaliteit gegarandeerd wordt. Tot slot 
laten wij zien aan welke landen wij al leveren. Want met De Ridder 
Packaging worden uw bloemen probleemloos van Aalsmeer naar de 
rest van de wereld vervoerd; blijven uw farmaceutische producten 
stabiel op temperatuur op een vlucht tussen de 1 en 168 uur (1 tot 7 
dagen); en bereiken uw pallets met groente en fruit ongeschonden hun 
bestemming. Dat noem je nou something cool.
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De Ridder Packaging kent de markt. Onze producten zijn hier dan ook haarfijn 
op afgestemd. Problemen verhelpen: dat doen wij graag. Lees hieronder een 
aantal voorbeelden uit de praktijk!

Branches: coole oplossingen Maatwerk voor iedere geconditioneerde 
vervoersuitdaging met De Ridder

BLOEMENSECTOR

Bloemen kunnen nat worden en gaan rotten tijdens het gekoelde vervoer. Herkenbaar 
probleem? Dit gebeurt als er een standaard gelpack wordt gebruikt. Wanneer deze 
condenseert worden de bloemen nat of vochtig. Hoe lossen wij dit op bij De Ridder? Onze No 
Sweat gelpacks bevatten een tissuelaag die het vocht absorbeert. Bloemen blijven hierdoor 
langer goed tijdens het vervoer en de uitval van rotte bloemen wordt sterk verlaagd.

AGF

Aardappel, groente en fruit (AGF) worden vaak onvoldoende beschermd tijdens het vervoer. 
Hierdoor is er veel uitval in de vorm van claims bij export over lange afstanden of naar 
extreem warme of koude omgevingen. De Ridder levert pallethoezen voor bescherming en 
isolatie bij koude temperaturen. Rondom de pallethoezen worden nog een aantal gelstrengen 
toegevoegd. De AGF-producten blijven zo beter beschermd. Resultaat: het uitvalpercentage 
wordt met 20-30% verlaagd.

FARMACIE

Farmaceutische producten moeten tussen de 2-8 en/of 15-25 graden (ambient) worden 
vervoerd. Stabiliteit is essentieel tijdens het transport. Het heeft een negatieve impact op 
het product als het niet stabiel wordt vervoerd. De Ridder gebruikt PCM (Phase Change 
Material). Het product kan zowel warmte als kou isoleren. Hierdoor is er altijd een stabiele 
temperatuur voor het product.

LUCHTVRACHT

Luchtvaartmaatschappijen gebruiken veelal droogijs om hun trolleys met producten koel 
te houden. Dit is een dure, onveilige en ongewenste manier van koelen. Bovendien werkt 
dit niet optimaal. De Ridder levert koelplaten voor het isoleren en koelen van trolleys. Dit 
maakt droogijs overbodig. Koelplaten zorgen voor een betere verdeling van kou. Resultaat? 
Producten blijven langer koel én uw kosten zijn lager.
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EPS dozen

Dozen gemaakt van EPS (geëxpandeerd polystyreen; ook wel piepschuim of 
tempex genoemd) hebben een aantal fijne eigenschappen. Zo hebben EPS dozen 
een hoge isolatiewaarde, zijn ze vormvast, licht van gewicht en toch sterk, en 
bovendien schokabsorberend. Ook zijn onze EPS dozen vervaardigd van duurzaam, 
herbruikbaar materiaal en zijn ze bestand tegen UV-straling, vocht en schimmel. 
Dit alles maakt de dozen geschikt voor gebruik in onder andere food, farma en de 
horeca.

Gastronormplaat

De gastronormplaat is een type koel- of vriesplaat die geschikt is voor gebruik in de 
horeca. Deze koelplaten zijn namelijk food proof en verkrijgbaar in alle standaard 
gehanteerde horeca afmetingen (1/1,1/2e,1/6e).

Phase Change Material

Verschillende van onze producten (koelelementen, gelpacks, koelplaten en 
foampacks) zijn gevuld met Phase Change Material (PCM). PCM kan worden 
aangepast naar de door u gewenste temperatuur. Het heeft een range van 
-21 tot +21 graden Celcius. Producten zullen bevriezen of juist smelten nabij 
deze beschermingstemperatuur. Het resultaat: een effectievere en verbeterde 
bescherming. Dit biedt uitkomst bij het transport van bijvoorbeeld medicijnen, waar 
een stabiele temperatuur cruciaal is. PCM-elementen zijn bovendien herbruikbaar.

Foampacks

Foampacks (ook wel foambricks of spongepacks genoemd) bieden thermische 
oplossingen voor temperatuurgevoelige pakketten tijdens het transport. Foampacks 
zijn vormvast en veranderen dus niet van vorm tijdens het invriezen, ontdooien of 
de doorvoer. Onze foampacks worden in eigen huis geproduceerd.

Gelpack

Met gelpacks kunt u op een veilige manier uw producten gekoeld 
verzenden. Heel concreet zijn gelpacks lekvrije polyethyleen zakken, met 
een gelvulling op basis van polymeren. Onze gelpacks zijn meerdere keren 
te gebruiken! Daarnaast voldoen de gelpacks aan de strengste eisen in de 
voedingsmiddelenindustrie. Contact met voedsel is dus geen enkel probleem. 
Onze gelpacks zijn ontwikkeld om producten te vervoeren tussen de 0 en 8 
graden Celcius. Er zijn diverse afmetingen mogelijk en grammages van tussen 
de 200 en 1500 gram. U  kunt de gelpacks ook laten bedrukken met uw 
bedrijfslogo!

No sweat gelpack

Onze zelf ontwikkelde no sweat gelpacks zijn ideaal voor vocht- en 
temperatuurgevoelige producten. Denk bijvoorbeeld aan medicijnen en 
bloemen. De non-woven buitenkant van de gelpacks absorbeert namelijk 
condensatie. Hierdoor blijven producten koel, maar worden ze niet nat. Onze 
gelpacks zijn sterk en duurzaam en te verkrijgen in verschillende maten.

Pallethoezen

Pallethoezen bieden bescherming tegen zowel hoge als lage temperaturen. Het 
zijn betrouwbare isolerende verpakkingen voor geconditioneerd verzenden. 
De buitenkant van de pallethoes is bekleed met een hoogwaardige aluminium 
coating. Dit zorgt voor extra bescherming en langdurige isolatie. Pallethoezen 
bieden uitkomst bij het transport van veel producten in verschillende branches.

Gelstrengen

Gelstrengen worden over een pallet heen gehangen. Pallets worden tijdens 
het transport altijd blootgesteld aan warmte of kou van buitenaf. Door de 
gelstrengen blijft het product desondanks optimaal geïsoleerd. Er wordt een 
soort koelkast gebouwd.  Het resultaat: de kwaliteit van het product blijft 
stabiel.

De Ridder Packaging heeft een groot assortiment aan koelproducten. Wij bieden een coole 
oplossing voor iedere situatie! Zie hieronder een greep uit ons assortiment.

Producten: transport wordt zo 
een koud kunstje

Verlaag het uitvalpercentage van 
uw producten tot wel 30%!
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De Ridder levert in een groot aantal landen. Onze producten zijn global. 
Op onderstaande kaart kunt u ons huidige bereik zien. Uiteraard komen 
hier altijd nieuwe bestemmingen bij.
Waar gaan de gekoelde producten van uw bedrijf heen?

De Ridder Packaging staat voor kwaliteit. Wij testen al onze producten om dit 
te garanderen. Hierdoor kunnen we met een gerust hart zeggen: De Ridder 
Packaging is de beste keus als het gaat om geconditioneerd vervoer!

Om foliefouten en lekkages te voorkomen voeren wij de volgende testen uit op 
onze producten: 
 Druktesten
 Visuele controles
 Vacuüm controles 
 Dikte metingen 
 
Daarnaast is het mogelijk om op aanvraag officiële testen te laten uitvoeren. 

ISO 9001
De Ridder Packaging werkt met de ISO 9001 certificering. Dit is de 
internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Eigen productie 
De Ridder Packaging beschikt over meerdere productielijnen en daar 
zijn wij trots op. Onder andere de gelpacks, gelstrengen, koelelementen 
en producten met product Phase Change Material worden in eigen huis 
gemaakt. 
 
Waarom is dit ook een voordeel voor u? Simpel! Op deze manier houden 
wij optimaal toezicht op het productieproces. Hierdoor kunnen wij dan ook 
garanderen dat de producten op de beste en meest veilige en hygiënische 
manier worden geproduceerd. Dat hoort bij de kwaliteitsgarantie van De 
Ridder Packaging.

Kwaliteit, normering en 
certificaten

Wereldwijd bereik

Probleemloos van A naar B met De Ridder
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De Ridder Packaging
Industrieweg 11B
1566 JN Assendelft
Nederland 
 
KvK nummer: 56711638
info@deridderpackaging.nl
+31 (0)251 36 29 60

CONTACT


